
Dzieje Zakładu Wyrobów Metalowych 

SHL



Pierwsze kroki

●1895 rok; Ludwik Starke otwiera odlewnię żelaza w 

wydzierżawionym obiekcie Wydziału Górnictwa w 

Pstrążnicy pod Suchedniowem

●1899 rok; Powstaje spółka akcyjna założona przez 

Ludwika Starke, Tadeusza Jarmołowicza i Henryka 

Brunnera. Zakład początkowo produkuje garnki, rury 

i maszyny; zatrudniano 500 pracowników



Początki w Kielcach

●1907; Syn Ludwika, Stanisław Starke kupuje grunt 

na terenie folwarku Głęboczka w Kielcach

●1919; Stanisławowi w sierpniu udzielono pozwolenia 

na budowę fabryki odlewów o nazwie 

,,Ludwików”(nazwa nadana na cześć jego ojca), a już 

w grudniu w prowizorycznej drewnianej hali 

uruchomiono odlewnię napędzaną maszyną parową, 

produkowano tam sprzęt gospodarstwa domowego



Dalszy rozwój

●Zakład dynamicznie się rozwijał i do 1922 roku 

utworzono odlewnię, stalownię, emaliernię, warsztat 

mechaniczny i kuźnię

●Od 1922 roku zaczęto produkować 

maszyny rolnicze

●W 1926 zakład zatrudniał 748 

osób

Wygląd Huty Ludwików z winiety listowej



Dalszy rozwój

●1922 rok; Towarzystwo Akcyjne Suchedniowskiej 

Fabryki Odlewów przemianowano na Suchedniowską 

Fabrykę Odlewów – Spółka Akcyjna natomiast 

kielecki oddział oficjalnie zarejestrowano pod nazwą 

Ludwików. Otworzono również zakładową 

elektrownię

●1925 rok; Ludwików wyprodukował 1860 ton 

odlewów emaliowanych, eksportowano je m.in. do 

Rumunii, na Litwę i Łotwę



Zmiana właścicieli

●1927 rok; właściciele bytomskiej huty Pokój przejęli 

za długi 96% akcji huty Ludwików

●1931 rok; 1 maja dyrektorem huty został inż. Otmar 

Kwieciński, który w ciągu dwóch lat postawił na nogi 

niezbyt dobrze radzącą sobie finansowo firmę



Coś więcej niż zakład

●1933 rok; utworzono w fabryce Klub Sportowo-

Oświatowy ,,Ludwików” z sekcjami: piłki nożnej, 

pięściarstwa, tenisa oraz lekkoatletyki.

●1934 rok; z inicjatywy Kwiecińskiego przy zakładzie 

otwarto świetlicę oraz kuchnię dla bezrobotnych

●W latach 1936-37 załoga huty z inż. Nowotarskim 

wykonała szybowiec który przekazano szkole 

szybowcowej w Polichnie

Szybowiec typu Wrona



Zamówienia Wojskowe

●W 1934 roku zaczęto produkować 

stalowe hełmy bojowe. Rocznie 

wytwarzano 60 tys. sztuk, a łącznie 

wyprodukowano ich ok. 300 tys. sztuk

●1936 rok; rozpoczęto produkcję szabel wzór 34 na 

zamówienie wojska, szable nazywano potocznie 

,,ludwikówkami”. Do wybuchu II wojny światowej 

wyprodukowano 40 tys. sztuk

Hełm wzoru 31

Szabla ludwikówka



Motoryzacja

Od roku 1938 produkowano motocykle ,,SHL” model 

98 z importowanym, angielskim silnikiem Villersa o 

pojemności 98 cm³ i mocy 3 KM, sprowadzono do 

,,Ludwikowa” park maszynowy oraz 1000 silników, 

do 1 września 

1939 roku wyprodukowano 2000 

motocykli. Sprzedaż prowadziły 

spółdzielnie pracowników Huty 

Ludwików. Punkty sprzedaży mieściły 

się w Kielcach na ul. Zagnańskiej 38 i w sklepie 

artykułów sportowych na ul. Kilińskiego 18. Wojna 

przerwała produkcję

SHL model 98



Motoryzacja

W 1939 roku w Hucie Ludwików powstał prototyp 

małolitrażowego, ogólnodostępnego samochodu 

,,Radwan”(występował również pod nazwą 

,,Galkar”). Zaprojektowany był jako tani (cena 4 tys. 

złotych) i prosty, lecz

miał być rewolucją. Gdyby nie 

wojna zapewne królowałby na 

polskich drogach

Radwan, w środku jego konstruktor inż. Stefan Pragłowski



Wojna i okupacja

Po wybuchu wojny zakład przejęli Niemcy, którzy 

zabrali nowoczesne maszyny do Rzeszy. W nowej 

hali motocyklowej urządzano warsztaty naprawy 

konwojów samochodowych dla armii niemieckiej. W 

pozostałej części zakładu produkowano asortyment 

domowy i proste maszyny rolnicze.

Od 1940 roku uruchomiono potajemną 

produkcje luf do pistoletu Vis na 

potrzeby Armii Krajowej.
Pistolet Vis wz. 35 ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie



Wojna i okupacja

Po likwidacji getta kieleckiego w 1943 roku około 

300 Żydów umieszczono w obozie pracy przy Hucie 

Ludwików. 

W 1944 roku Niemcy wywieźli z fabryki większość 

maszyn.



Powojenna odbudowa

Po nadejściu wojsk radzieckich w lutym 1945 roku 

uruchomiono częściowo odlewnię, kuźnię, emaliernię, 

warsztat mechaniczny i dział wyrobów z blachy. W 

listopadzie dotarł transport maszyn i materiałów 

wywiezionych przez Niemców do Gliwic. Jeszcze w 

tym samym roku reaktywowano działalność Klubu 

Sportowo-Oświatowego Ludwików, otworzono też 

stołówkę i Szkołę Przemysłową przy Hucie 

Ludwików.



Pod komunistycznymi rządami

W roku 1946 zakład został znacjonalizowany. Huta 

Ludwików w 1948 roku została przejęta przez 

Centralny Zarząd Przemysłu Metalowego i zmieniła 

nazwę na Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych-

Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione. Wraz z 

dalszymi zmianami w następnym roku do KZWM 

włączono Fabrykę Przyrządów i Części Precyzyjnych w 

Kielcach – późniejszą Fabrykę Łożysk Tocznych Iskra, 

a w 1952 Iskra stała się samodzielnym 

przedsiębiorstwem. Następnie w 1950 roku zakłady 

weszły w skład Centralnego Zarządu Przemysłu 

Wyrobów Precyzyjnych.



Powrót do motoryzacji

W roku 1947 wznowiono produkcję motocykli. Był to 

SHL model M-04 z silnikiem PZL-Wrocław o 

pojemności 125 cm³. Konstrukcja wzorowana była na 

jego przedwojennym poprzedniku; modelu 98.

Niestety jednak około 1950 roku

z decyzji władz produkcja została

przeniesiona do Warszawy, a 

Kielecka fabryka zaprzestała 

produkcji.
SHL M-04



Ponowne wznowienie

Po około 7-letniej przerwie w 1957 roku rozpoczęto 

produkcję motocykli SHL M-06U,a 2 lata później 

zmodernizowany model M-06T

Licencję kolejnego modelu 

produkowanego w Kielcach 

(M-11) sprzedano do Indii gdzie

był on produkowany pod nazwą

Rajdoot aż do 

2005 roku.
Zdjęcie SHL M-06U

Rajdoot sfotografowany w Indiach – jest on kopią polskiej SHL M-11



Ostatni motocykl

SHL M-17 Gazela produkowano od 1968 do 1970.

Gazela miała ciekawy i nowatorski wygląd jak na 

swoje czasy, lecz przez wygórowaną cenę nie miała 

ona popytu. Niestety, pomimo wszelkich zalet tego 

motocykla poziom 

sprzedaży nie osiągnął 

oczekiwanego minimum, 

w związku z czym w lutym 

1970 roku podjęto decyzje 

o zaprzestaniu produkcji.  

SHL M17 Gazela



Produkt 100-lecia

Produkcja pralki wirnikowej ,,Frania” w kieleckich 

zakładach ruszyła w 1954 roku. Był to szczyt techniki 

tamtych lat. Oszczędna i niezawodna była obiektem 

pożądania 

każdego gospodarstwa 

domowego. W razie 

potrzeby służyła też do 

innych celów, na przykład 

produkcji masła, ogórków, 

a nawet bimbru.

Produkcja ,,Frani” w kieleckich zakładach SHL



Modernizacja

W 1966 ukończono budowę tłoczni dla potrzeb 

przemysłu motoryzacyjnego do której sprowadzono 

ciężką maszynerię. Powstała także nowoczesna 

matrycownia. Rozpoczęto więc w 1970 roku 

produkcję nowoczesnych nadwozi samochodowych a 

Zakłady przyjęły nazwę Fabryka Samochodów 

Specjalizowanych ,,Polmo-SHL”



Samochody specjalizowane

W SHL produkowano samochody do rozpędzania 

tłumu dla milicji był to Hydromil, czy też szoferki                          

do Starów 20, 21 i 25                       

Jelcz 420 Hydromil

Star 20 przerobiony na wóz strażacki



Koniec PRL-u i kolejne zmiany

Przez zmiany ustrojowe zakład stracił swoją pozycję na 

rynku. Nastąpiła restrukturyzacja przez co powstały 

spółki ,,Zuga-SHL” sp. z o.o., ,,Trans-Mot SHL” sp. z 

o.o. oraz spółka pracownicza ,,Auto-SHL”. Zakład 

przeszedł w całości pod zarząd włoskiej firmy 

,,Metallurgica Assemblaggi Carpenterie S.p.A Torino”



Dzisiejsza produkcja

Dziś na terenie dawnych Kieleckich Zakładów 

Wyrobów Metalowych działają dwie firmy: Zakłady 

Wyrobów Metalowych SHL S.A. i Delfo Polska S.A. 

Oddział Kielce.

Firmy produkują m.in.  wytłoczki dla przemysłu 

motoryzacyjnego, narzędzia tłoczne, zespoły 

zgrzewane do pojazdów, łyżki do koparek i 

ładowarek, czy też blachy i inne artykuły metalowe.

Łyżka koparki



Odbiorcy

Odbiorcami kieleckich produktów są takie firmy jak: 

Volvo, CNH, Komatsu, Caterpillar, Scania czy Bobcat

Według danych z 2008 sprzedaż produkcji i usług 

warta była 35 mln euro



Bibliografia

●http://www.mhki.kielce.eu/zawartosc/dzieje-jednej-fabryki-

1919-2009-od-huty-ludwikow-do-zakladow-wyrobow-

metalowych-shl

●https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakłady_Wyrobów_Metalowyc

h_„SHL”

●https://dziennikzachodni.pl/co-z-polskim-autem-dla-

kazdego-ktore-budowal-na-slasku-inz-praglowski-

zdjecia/ar/756399

●http://histografy.pl/galkar/

●http://motocykle.svasti.org/index.html?strona=http://motocy

kle.svasti.org/rajdoot.htm

http://www.mhki.kielce.eu/zawartosc/dzieje-jednej-fabryki-1919-2009-od-huty-ludwikow-do-zakladow-wyrobow-metalowych-shl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakłady_Wyrobów_Metalowych
https://dziennikzachodni.pl/co-z-polskim-autem-dla-kazdego-ktore-budowal-na-slasku-inz-praglowski-zdjecia/ar/756399
http://histografy.pl/galkar/
http://motocykle.svasti.org/index.html?strona=http://motocykle.svasti.org/rajdoot.htm

